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Bilaga KF 28.10.2021, § 44 

VATTENAVGIFTER I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2022 
 
Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den 28.10.2021 § 44 
 
1. Grund för taxan 
För försäljning och distribution av konsumtionsvatten uppbär kommunen vattenavgift i enlighet 
med denna taxa. 
 
2. Avgifter 
Vattenavgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift. 
Avgifterna i den här taxan anges exklusive mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt läggs till 
avgifterna i den här taxan i sådana fall då debiteringen är skattepliktig.  
 
3. Anslutningsavgift 
Anslutningsavgiften utgör 862,90 € (1070 € inkl. moms) /anslutning för anslutning till 40 mm 
vattenledning.  
Anslutningsavgiften utgör 1044,35 € (1295 € inkl. moms) /anslutning för anslutning till 50 mm 
vattenledning. 
 
En och samma anslutning får endast betjäna en fastighet. Anslutningsavgiften omfattar högst två 
bostadslägenheter. För byggnader med flere bostadslägenheter skall ½ anslutningsavgift erläggas 
per två bostadslägenheter. Vid anslutning av stugbyar skall fyra anslutningspunkter motsvara en 
anslutningsavgift för samma ägare. 
Abonnent som har flera anslutningar ska erlägga anslutningsavgift för varje anslutning. 
 
Anslutningsavgiften för verksamheter och privata vattenbolag regleras genom särskilda avtal. 
 
4. Ändring i byggnadskonstruktion 
Ändras, sedan byggnaden anslutits, byggnadskonstruktionen eller byggnadens användning så att 
den högre anslutningsavgiften enligt 3 § borde utgå, skall anslutningsavgiften korrigeras i enlighet 
med den här taxan. 
 
5. Bruksavgift 
Bruksavgiften består av grundavgift och förbrukningsavgift. 
 
5.1 Grundavgiften 
Grundavgiften utgör:   

 förbrukning mellan 0-300 m3  85,48 € (106€ inkl. moms)/år och anslutning (2021 85,48 €/år) 

 förbrukning mellan 301 m3 – uppåt 255,65 € (317€ inkl. moms)/år och anslutning (2021 255,65 €/år) 
 
5.2 Förbrukningsavgift 
Förbrukningsavgiften utgör 1,75 €/m³ (2,17 €/m3 inkl. moms) förbrukat vatten. (2021: 1,65 €/m3) 
Förseningsavgift på vattenavläsningen är 40,32 € (50 € inkl. moms). (2021: 40,32 €) 
En påkopplingsavgift vid stängning av vattentjänst om 100,00 € (124 € inkl. moms). (2021: 100 €) 
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6. Sättet att debitera 
Vattenförbrukningen debiteras årligen i tre rater, varav två debiteringar är preliminära och baserar 
sig på uppskattad förbrukning samt en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs. 
 
7. Tillämpning av taxa 
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning av den här taxan. 
 
8. Övriga avgifter 
 
Betalningspåminnelse 4,03 € (5,00 € inkl. moms). Avgiften gäller per utskickad 
betalningspåminnelse. Förseningsränta räknas i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
9. Undantag från taxa  
Undantag från den här taxan kan vid vägande skäl enligt prövning beviljas av kommunstyrelsen. 
  
10. Ikraftträdande  
Den här taxan tillämpas från och med den 01.01.2022 


